
Lista över tidigare praktikplatser och praktikanters arbetsuppgifter via 

Ekonomisk-historiska institutionen 
 

 

Ambassader 

 

Praktikplats 

Placement 

Arbetsuppgifter 

Tasks and assignments 

Svenska ambassaden i Bangladesh Work princippaly in the Consular Section along 

with the Trade & Commerce Department 

Irakiska ambassaden i Ottawa Kontaktskapande arbete visavi kanadensiska 

organisationer och parlamentet. 

Svenska ambassaden i Brasilia Beredning och sammanställning av rapporter, 

föra anteckningar under möten, seminarier m.m. 

Svenska ambassaden i Bogota Samla in underlag för ambassadens löpande 

rapportering inom områden som politik, 

ekonomi, EU-samarbete och Sverigefrämjande. 

Svenska ambassaden i Singapore, som 

även representerar Tjeckien. 

Författa en rapport som sammanfattar det 

tjeckiska, genom svenska ambassaden bedrivna 

ordförandeskapet, i EU. 

Tyska ambassaden i Paris, 

Näringslivsavdelningen 

Göra research, gå på konferenser och föredrag 

och skriva rapporter och protokoll om dessa. 

 

 

FN 

 

Praktikplats 

Placement 

Arbetsuppgifter 

Tasks and assignments 

”Bureau for Crisis Prevention and 

Recovery” vid ”United Nations 

Development Programme.” 

Hjälpa till med handläggningen av frågor som 

handlar om avrustning, avmobilisering och 

återintegrering. 

Förenta Nationernas sekretariat i New 

York. 

Redigering av officiella resolutioner och andra 

dokument som utges av FN-organen dagligen. 

United Nations Centre for Regional 

Development (UNCRD) in Bogotá 

Provide assistance to the staff related to the 

Latin America and the Caribbean (LAC) 

Office. 

United Nations Environmental 

Programme (UNEP) in Bonn, 

Assist at the Economics of Ecosystems and 

Biodiversity Office (TEEB). 

United Nation Office for Disarmament 

Affairs 

Help in the daily compilation of a 

“Disarmament Digest and “in the “UNODA 

Update”.  



Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) nordiska 

informationskontor i Stockholm 

Ta ansvar för och delta i kontorets dagliga 

arbete med att föra ut information, inklusive 

översättning och publicering av 

pressmeddelanden 

Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) nordiska 

informationskontor i Stockholm  

Svara på frågor från allmänheten, göra 

informationsmaterial och hjälpa till inför 

konferenser, presentationer etc. 

 

 

Svenska myndigheter 

 

Praktikplats 

Placement 

Arbetsuppgifter 

Tasks and assignments 

Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. 

Skapa olika scenarier inom området social oro, 

dvs. upplopp, kravaller och terrorattentat. 

Polismyndigheten i Stockholms län. Skriva en rapport om polisens 

brottsförebyggande arbete i Kista 

närpolisområde. 

Miljödepartementets Internationella 

sekretariat i Stockholm 

Delta i förberedelsearbetet inför Sveriges 

deltagande i Rio konferensen. 

Sidas Afghanistanenhet Skriva PM om insatser och analysera dokument 

om internationella projekt 

Sidas sekretariat för 

forskningssamarbete. 

Handläggning av ansökningar om 

forskningsprojekt .  

Sida (CIVSAM), som ingår i 

avdelningen ”Samverkan med aktörer” 

Att i en utvecklingskontext arbeta med frågor 

rörande det civila samhället. 

 

 

NGO:s 

 

Praktikplats 

Placement 

Arbetsuppgifter 

Tasks and assignments 

Fida International (en finsk 

utvecklingsorganisation) 

Arbeta inom ’Africa Great Lakes region 

humanitarian project’ i Rwanda. 

”Framtidsjorden”, ett internationellt 

nätverk som arbetar med 

ekologisk/hållbar utveckling. 

Hjälpa till att skriva projektansökningar. 

 

”Framtidsjorden”, ett internationellt 

nätverk som arbetar med 

ekologisk/hållbar utveckling. 

Hjälpa till att ta fram en klimatsmart matguide 

som ska belysa olika problem gällande 

produkter och råvaror 



”Framtidsjorden”, ett internationellt 

nätverk som arbetar med 

ekologisk/hållbar utveckling. 

 

Arbeta med förberedelserna för 

Framtidsjordens internationella nätverksmöte i 

Indien. 

GPF (Global Policy Forum), en NGO 

med rådgivande funktion inom FN:s 

ekonomiska och sociala råd i New 

York. 

 

Delta i personalmöten, träffa delegater från 

olika länder, ambassadörer och representanter 

för NGO:s. 

Hunger Project in Stockholm Fundraising, seminars and conferences to 

create awareness among potential investors. 

Hungerprojektet, en global 

frivilligorganisation 

Arbeta med insamling och 

informationsspridning, driva projekt om 

hållbart ledarskap, skolkampanj, 

volontärverksamhet mm. 

Internationella Kvinnoförbundet för 

Fred och Frihets kontor i Stockholm. 

Arbeta med nedrustningsfrågor, följa FN-

arbetet i detta ämne samt skriva artiklar för 

förbundets medlemstidning. 

Partnerskap 2014, en sammanslutning 

av civila samhällets organisationer 

Informationsinsamling och mediebevakning av 

det svenska totalförsvarets 

verksamhetsområden   

Röda Korsets huvudkontor i Stockholm. Integrera nyanlända flyktingar på ett bra sätt i 

det svenska samhället 

Sektor 3, en ideell förening som arbetar 

med att synliggöra och granska 

civilsamhällets organisationer 

Arbeta med frågor som rör det svenska 

biståndet i konfliktområden 

Svenska Tibetkommitténs kontor I 

Stockholm 

Kontorsgöromål samt arbete med föreningens 

hemsida och tidskrift. 

Youth for Understanding (YFU), en 

ideell utbytesorganisation. 

Att ta fram en utbildningsstrategi för 

volontärerna inom YFU. 

 

 

Övriga 

 

Praktikplats 

Placement 

Arbetsuppgifter 

Tasks and assignments 

Statsvetenskapliga institutionen i 

Göteborg 

Arbeta med forskningrelaterade uppgifter 

Docere, ett företag, som arbetar med 

omvärldsanalyser 

Marknadskommunikation samt delta i en studie 

angående framtidens boendemönster. 

Forum for Reforms, Entrepreneurship 

and Social Change (FORES) 

Plan and prepare for a conference on carbon 

market and emission trading 



GWP (Global Water Partnership) 

sekretariat i Stockholm. 

Identifiera samarbetspartners till GWP inom 

områden som ”vatten, utveckling och 

klimatförändring”  

ILO:s kontor i Hanoi Handlägga frågor som handlar om barnarbete. 

Sekretariatet för Euro Coop i Bryssel, 

en sammanslutning av 

konsumentkooperativ i Europa. 

Bevaka lagstiftning av relevans för Euro Coop, 

delta i konferenser samt göra utkast till 

rapporter.  

Stockholm Environment Institute Delta i det dagliga löpande arbetet samt vara 

delaktig i projektet ”Kineaiska storskaliga 

markinvesteringar i Afrika.” 

Stockholm Environment Institute Research and administrative work at the 

Department of Climate and Energy. 

Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) 

Arbeta med en blandning av uppgifter inom 

SIPRI:s euro-atlantiska projekt. 

Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI) 

Delta i forskningsprogrammet Arms Control 

and Non-Proliferation Programme. 

 

 


